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Projekt byl zahájen 18. 3. 2019 a to
tvorbou propagaãních materiálÛ, na
kter˘ch své grafické dovednosti pfied-
vedli Ïáci oboru Informaãní technolo-
gie. Vytvofiili plakátky, jídelní lístky
a prÛbûÏnou fotodokumentaci.

Postupnû se do projektu zapojili
Ïáci oboru Veterinární prevence, kte-
fií v novû vybudovan˘ch laboratofiích
provedli senzorické posouzení a che-
mickou anal˘zu základních surovin
pouÏit˘ch pfii pfiípravû pokrmÛ. 

Dále následovala pfiíprava pokrmÛ
a degustace, na které se podíleli Ïáci
oboru Hotelnictví a turismu a oboru
Kuchafi ãí‰ník. Ochutnat jste mohli
napfiíklad gulá‰ek na jin˘ zpÛsob ne-
bo ‰paÀhelského ptáãka. Na v˘bûr
bylo i nûco pro mlsné jaz˘ãky, jako

tfieba ‰panûlské vûtry se ‰odó ãi Ïem-
lov˘ puding. Do pfiípravy degustaã-
ních tabulí se zapojili i Ïáci oboru
Zahradník, ktefií zajistili kvûtinovou
v˘zdobu zakomponovanou do obdo-
bí 1. poloviny 19. století.

DÛleÏitou roli sehráli i Ïáci oboru
Ekonomika podnikání, ktefií v‰e správ-
nû zkalkulovali a ujistili v‰echny, Ïe
kaÏdá práce má svoji penûÏní hodnotu.

Projekt byl ukonãen 2. 4. 2019 zá-
vûreãn˘m zhodnocením vzájemné
spolupráce jednotliv˘ch oborÛ a su-
marizací dosaÏen˘ch v˘sledkÛ.

Podûkování patfií v‰em uãitelÛm
a ÏákÛm, ktefií pfiispûli ke zdárnému
prÛbûhu celé akce. 

Za organizaãní t˘m Hana Kubûnová
a Jaroslava Pfiikrylová

Foto: archiv ‰koly

Ivo Koblasa se sv˘m trenérem

Desát˘ roãník telegrafu odstartoval 
23. 3. 2019 v 19:30 hod z vrcholu Velké
Javofiiny v Bíl̆ ch Karpatech (970 m n.m.).
Odtud putoval svûteln  ̆signál pfies vyv˘‰ená
místa smûrem na západ i na v˘chod k na‰im
slovensk˘m sousedÛm. Poãet míst se stále
zvy‰uje. Letos se pfiihlásilo uÏ rekordních 256
stanovi‰È. Z ãasov˘ch dÛvodÛ byly cesty sig-
nálu rozdûleny do dvou proudÛ. Ten druh  ̆za-
ãíná na vrchu Bíl̆  Kámen uVelk˘ch Popovic.

Na Malém Chlumu u Obory oÏilo stano-
vi‰tû keltského telegrafu uÏ posedmé. Pfii‰lo
sem pfiivítat jaro asi 90 dospûl˘ch a dûtí.
Svûteln˘ signál jsme úspû‰nû pfievzali z roz-
hledny u Veselice a pfiedali na Burianovu
rozhlednu u Rudky. Doufejme, Ïe pfiímluva
vûdmy posílí u v‰ech úãastníkÛ pozitivní
vztah k pfiírodû i k lidskému souÏití. 

Smysl telegrafu pfiibliÏuje jeho duchov-
ní otec a koordinátor pan Vlastimil Hela:
„ ..., hlavním smyslem Keltského telegra-
fu je návrat k Matce Zemi s pfiicházejícím
jarem, jenÏ vrací svûtlo do krajiny, coÏ
i my symbolicky ãiníme pfiedáváním 

Na Iva ãekaly ãtyfii závody a závûreãné
sãítání tûchto disciplín v omniu. Ivo byl na
MS velmi dobfie pfiipraven, pfiekonal ãeské
rekordy v závodû na 3 km a 1 km.
Pfiedev‰ím v závodû na 3 km potvrdil svo-
ji svûtovou v˘konnost. Také hladk˘ závod
na 60 kol s prvenstvím na pásce Ivo zajel
aktivnû. Po celou dobu závodu se Ivo po-
hyboval v ãele pelotonu, kde aktivnû sjíÏ-
dûl v‰echny nástupy. AÏ v závûreãn˘ch
150 metrech Ivovy chybûlo tro‰ku sil do
spurtu v˘sledkem bylo 10.místo. 

V souãtu v‰ech disciplín se Ivo umístil
v TOP TEN. Ivo potvrdil sv˘m v˘konem
svoji pfiíslu‰nost k absolutní svûtové ‰piã-
ce cyklistÛ. Stal se opût nejúspû‰nûj‰ím
z ãesk˘ch reprezentantÛ. V̆ sledky Iva na
tomto mistrovstvím jsou pfiíslibem k jeho
vystoupení na paralympiádû v Tokiu 2020.

Text: Ivo Koblasa sen., Sport Manager
Foto: archiv I. Koblasy

svûtleného signálu, kter˘, putujíce mezi lid-
mi, je vzájemnû propojuje. A to je dal‰í
z poselství této akce - obnovení spojení 
mezi lidmi na duchovní úrovni. Proto k te-
legrafování pfiistupujte s láskou, pokorou,
laskavostí i soucitem.”

Dûkuji Obecnímu úfiadu v Obofie i tam-
nímu SDH za podporu. A dûkuji tûm, ktefií
pomohli telegraf pfiipravit a zrealizovat.
Jmenovat je nemohu, protoÏe jsou to bytos-
ti nadpfiirozené.

Za v‰echny, Jifií Havífi, ten star‰í
Foto: Jifií Havífi

Retro v gastronomii 

Keltsk˘ telegraf 
uÏ podesáté 

Cyklista Ivo Koblasa na MS v TOP TEN

V bfieznu probûhl na VO· a S· v Boskovicích tradiã-
ní mezioborov˘ projekt, tentokrát na téma RETRO
V GASTRONOMII-pfiíprava pokrmÛ podle Magdalény
Dobromily Rettigové, na kterém se podílí Ïáci v‰ech
oborÛ stfiední ‰koly.

Ivo Koblasa jun. se zúãastnil od ãtvrtka 14. 3.  do soboty 16. 3. 2019 Mistrovství svûta v dráhové cyklistice
v Holandském Apeldoornu. 


